
2021 m. veiklos ataskaita





Tikslai ir prioritetai



2021 m. rezultatai 



Statistikos apžvalga su LGKT ir EIGE
Vasario 17 d.

Susitikime LYDERĖS svečiai - LGKT komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas D.Paulauskas ir EIGE tyrimų programų 
koordinatorė J.Reingardė - pristatė Lietuvos statistikos duomenis apie lyčių nelygybę ir juos pakomentavo. 



Konferencija LYDERĖ KALBA   
PROGRAMA

Sveikinimo žodis

Ingrida Šimonytė, LR Ministrė Pirmininkė

Dovilė Burgienė, LYDERĖS steigėja ir valdybos pirmininkė 

Ką turime žinoti apie vyrų ir moterų atlygio skirtumą?

Prof. dr. Jelena Stankevičienė, VGTU verslo vadybos fakulteto dekanė, 

LYDERĖS valdybos narė

Moterų rolė, priimant strateginius sprendimus

Milda Dargužaitė, „Northern Horizon” grupės CEO, viena iš LYDERĖS 

steigėjų ir valdybos narė

Didysis pasirinkimas: šeima ar karjera?

Laura Blaževičiūtė, TV3 Lietuva CEO, LYDERĖS valdybos narė

Lyčių lygybė ir kiek esam pažengę Lietuvoje?

Diskusijos dalyviai: 

Viktorija Čmilytė-Nielsen, LR Seimo pirmininkė

Rimantė Kulvinskytė, visuomenininkė, „Laimės dietos“ įkūrėja, radijo 

laidų vedėja

Andrius Bložė, „Vilniaus oro uosto” inžinerijos skyriaus vadovas

Moderavo žurnalistė Jolanta Svirnelytė

Konferencijoje Kovo 8 d. proga diskutavome apie lyčių lygybę, 

stereotipus, moters karjerą bei motinystę.

Konferenciją gyvai transliavo 15min.lt 

Įrašą rasite: https://www.15min.lt/video/lydere-kalba-konferencija-

ir-diskusija-197918

Projekto koordinatorė Laura Blaževičiūtė

https://www.15min.lt/video/lydere-kalba-konferencija-ir-diskusija-197918


Diskusija 
MOTERŲ ĮGALINIMAS AUKŠTAJAME MOKSLE 

Balandžio 15 d. LYDERĖ pakvietė akademinės  bendruomenės lyderes - rektores, prorektores, 

mokslo tarybų atstoves - diskusijai apie moterų ir merginų įgalinimą aukštajame moksle.

Dalyvės: Prof. dr. Diana Rėklaitienė (Lietuvos sporto universitetas, rektorė)

Prof. dr. Inga Žalėnienė (Mykolo Romerio universitetas, rektorė)

Doc. Ieva Skauronė (Vilniaus dailės akademija, rektorė)

Prof. dr. Edita Sužiedėlienė (Vilniaus universitetas, mokslo prorektorė ir vicerektorė)

Doc. dr. Margarita Šešelgytė (Vilniaus universitetas, TSPMI direktorė) 

Doc. dr. Asta Radzevičienė (VILNIUS TECH strateginės partnerystės prorektorė)

Prof. dr. Julija Kiršienė (Vytauto Didžiojo universitetas, mokslo prorektorė)

Dr. Justina Poškienė (Lietuvos mokslo taryba, pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir 

socialinių mokslų komiteto pirmininkė)

Dr. Urtė Neniškytė (Lietuvos mokslo taryba, Valdybos narė, Vilniaus universiteto Gyvybės 

mokslų centro mokslo darbuotoja)

Dovilė Burgienė (WALLESS vadovaujančioji partnerė, advokatė, LYDERĖS valdybos pirmininkė) 

Edita Raguckienė (LYDERĖS direktorė) 

Dr. Agnė Paliokaitė (CEO Visionary Analytics, LYDERĖS Valdybos narė) 

Dr. Austėja Landsbergienė (CEO Karalienės Mortos mokykla,  LYDERĖS narė) 

Milda Dargužaitė (CEO Northern Horizon, asociacijos „Lyderė“ Valdybos narė) 

Prof. dr. Jelena Stankevičienė (VILNIUS TECH Verslo vadybos fakulteto dekanė, LYDERĖS 

valdybos narė)

Projekto koordinatorė: Jelena Stankevičienė



#LyderėKalba.
Lyderystės pamokos su 
LYDERĖS nare dr. Austėja Landsbergiene

Įkvepiantis pokalbis apie asmenines lyderystės pamokas, gyvenimo misiją, verslo kūrimą, sėkmės kainą, visuomenės kaitą, 
#TvirtaMergaitė istoriją, nestereotipinį ugdymą ir dar daug kitų dalykų. 
Birželio 10 d.  Austėją kalbino LYDERĖS valdybos narė ir švietimo grupės vadovė dr. Agnė Paliokaitė.

Projekto koordinatorė: Agnė Paliokaitė



#LyderėKalba
Lygaus atlygio diena. Utopija ar realybė?

PROGRAMA

Kova su darbo užmokesčio nelygybe Šveicarijoje

Alexanderis Skumiewskis, PwC, darbuotojų ir organizacijos konsultantas Šveicarijoje 

dalinasi gerosios praktikos gairėmis. Vienodo darbo užmokesčio įstatymų diegimas 

Šveicarijos įmonėse ir „Vienodo atlyginimo“ sertifikatas.

Vienodo atlygio politika įmonėse: ar įmanoma to pasiekti Lietuvoje?

Diskusijos dalyviai: 

Rita Čepinskienė, „Nasdaq Vilnius“ žmogiškųjų išteklių vadovė

Ramūnas Bagdonas, „Telia Lietuva“ žmogiškųjų išteklių vadovas

Asta Sakalauskaitė, „Philip Morris“ žmonių ir kultūros vadovė Baltijos šalims

Vytautas Šilinskas, LR socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Moderavo: Dovilė Burgienė, LYDERĖ valdybos pirmininkė

Mažėjančio darbo užmokesčio skirtumo Švedijoje tendencija ir jos prielaidos

Irene Wennemo, Švedijos nacionalinio mediacijos biuro generalinė direktorė

Atlyginimų rinkos tyrimo Lietuvoje duomenų pristatymas

Renata Vėbrienė, „Korn Ferry“ verslo plėtros vadovė Baltijos šalims ir Rumunijai

Ar vyrai ir moterys tikisi vienodo atlyginimo, siekdami tos pačios pozicijos įmonėje?

Diskusijos dalyviai:

Liudas Basiulis, teisininkas, Vaikų linijos savanoris

Živilė Kropaitė-Basiulė, TV ir radijo laidų vedėja, žurnalistė

Moderavo: Laura Blaževičiūtė, LYDERĖ valdybos narė

Pirmoji Lietuvoje konferencija, skirta paminėti Tarptautinei lygaus 

atlygio dienai (International Equal Payday).

Rugsėjo 16 d. konferenciją gyvai transliavo 15min.lt 

71 tūkst. peržiūrų pirmąją savaitę 

Įrašą rasite: https://www.15min.lt/video/konferencija-lydere-kalba-

lygaus-atlygio-diena-utopija-ar-realybe-208372

Projekto koordinatorė: Jelena Stankevičienė

https://www.15min.lt/video/konferencija-lydere-kalba-lygaus-atlygio-diena-utopija-ar-realybe-208372


#LyderėsTema 
Kodėl reiktų vengti lyčių stereotipų? 

PROGRAMA

Kas išrado WiFi? lyčių stereotipų įtaka mūsų svajonėms 

Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro programų vadovė

Dirbu mokykloje: mesti ar nemesti iššūkio lyčių stereotipams?

Indrė Mackevičiūtė, lyčių lygybės specialistė, švietimo entuziastė

Diversity & inclusion iniciatyvos Google: kodėl tikime, kad skirtingų 

tautybių, lyčių, pažiūrų komandos yra stipresnės?

Vytautas Kubilius, Google vadovas Estijai, Latvijai ir Lietuvai

„Kodėl reikėtų vengti lyčių stereotipų ugdyme"

Diskusijos dalyviai:

Vaidas Bacys, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos vadovas

Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė

Indrė Mackevičiūtė, lyčių lygybės specialistė, švietimo entuziastė

Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro programų vadovė

Vytautas Kubilius, Google Vadovas Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje

Moderavo: LYDERĖS narė Monika Paulė, aukštųjų technologijų įmonės 

„Caszyme" vadovė

Seminaras pedagogams ir švietimo darbuotojams. 

194 dalyviai 

Spalio 4 d. 

Projekto koordinatorė: Austėja Landsbergienė



Prasmingi susitikimai ir atstovavimas LYDEREI 

LYDERĖS valdybos narė prof. dr. Jelena Stankevičienė liepos 
1 d. dalyvavo pirmame Lietuvos verslo moterų forume, 
kurio tikslas – susipažinti ir aptarti bendradarbiavimą.

Diskusijų įrašą galite rasti: 
https://www.youtube.com/watch?v=fivtw5LatyYSusitikimas su Švedijos ambasadorė Inger Buxton

Vasario 4 d.

https://www.youtube.com/watch?v=fivtw5LatyY


Prasmingi susitikimai ir atstovavimas LYDEREI 

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS

LYDERĖ prisijungė prie Lietuvos Rotary klubo lyderystės 
konferencijos „Atkaklumas: galimybės atsiranda ieškant". 
Tarptautiniai ekspertai dalinosi įžvalgomis apie nusistovėjusių 
stereotipų laužymą, mąstysenos formavimą ir skirtingų 
požiūrių svarbą. Konferencijoje LYDERĖ pristatė apskrito stalo 
diskusiją „GALIMYBĖS SLYPI SKIRTUMUOSE", kuri sujungė tris 
kontinentus ir septynias šalis. Išskirtinės moterys, Rotary 
valdytojos savo šalyse, diskutavo apie lyderystę, atkaklumą ir 
lygias galimybes skirtingose kultūrose. 

Diskusiją moderavo LYDERĖS valdybos narė Agnė 
Paliokaitė. Daugiau: https://rotary3d.com/

ŠEIMOS BALANSAS

Dovilė Burgienė ir Edita Raguckienė Seime susitiko 
su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen. 
Rugsėjo 13 d. susitikime buvo aptartas Šeimos 
paketas, susitarta dėl abipusiai naudingo asociacijos 
palaikymo ateityje ir tolimesnio bendravimo. Apie 
susitikimą Seimo pirmininkė pasidalino savo 
Facebook paskyroje.

https://rotary3d.com/


Kita veikla 2021 m.

• KELIOS TEMOS: LYDERĖ parengė pasiūlymus ir pastabas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Nacionalinio pažangos plano numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti („didinti gyventojų 
socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį"), rengiamoms 
(2021 -2030m.) šioms plėtros programoms: pajamų nelygybės mažinimo, įtraukios darbo rinkos ir 
šeimos politikos srityse. Į kelis pasiūlymus buvo iš dalies atsižvelgta.

• MOTERŲ LYDERIŲ BALANSAS: Remiantis LYDERĖS narių rekomendacijomis, sukurtas moterų 
eksperčių sąrašas, kurias LYDERĖ rekomenduoja kviesti į viešus pristatymus, konferencijas ar 
diskusijas. Projekto koordinatorė: Leda Iržikevičienė. Sąrašas rekomenduojamas žurnalistams ir 
konferencijų organizatoriams.

• ŠEIMOS BALANSAS: Įvertintas Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos parengtas LR Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimų projektas, siekiant kurti palankesnes sąlygas 
vaiko priežiūros atostogoms. Parengti komentarai.

• ŠVIETIMAS: Švietimo mokslo ir sporto ministerijai parengtas LYDERĖS Švietimo darbo grupės 
dokumentas su siūlymais ir pastabomis pagal Švietimo plėtros programos 2021-2030 m. projektą. 



2022 m. planuojama 

• MOTERŲ LYDERIŲ BALANSAS: pradėtas Lyderės valdybose projektas. Prie jo aktyviai dirba Dovilė 
Burgienė ir Milda Jasaitė. Projektas rengiamas bendradarbiaujant su LVCA (Lithuanian Private 
Equity and Venture Capital Association).

• ŠVIETIMAS: rengiamas studijos apie moterų įgalinimą aukštajame moksle dokumentas. Projekto 
iniciatorės – LYDERĖS Švietimo darbo grupė, koordinatorė dr. Agnė Paliokaitė. 2022 vasario 10 d. 
numatytas studijos pristatymas, į kurį pakviesime Vyriausybės ir Europos Komisijos atstovus, 
Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovus. 

• ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS: #LyderėKalba konferencija ir diskusija su kviestiniais svečiais kovo 
8 d.

• MOTERŲ LYDERIŲ BALANSAS: pradėti parengiamieji darbai praktinio gido įmonėms ir 
darbuotojams Lietuvoje sukūrimui. Aktyviausios dalyvės Arminta Saladžienė (koordinatorė) ir 
Božena Petikonis-Šabanienė. Partnerė - Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA). 
Renkama projekto reference grupė, derinamos apimtys ir formatas. Preliminari pristatymo data –
2022 m. birželio pradžia.

• PAY GAP: #LyderėKalba konferencija Tarptautinės lygaus atlygio diena rugsėjo mėn.



Ačiū už tikėjimą, pasitikėjimą ir 
lyderystę!


